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TARTALOMBÓL

Közérdekû • Az orvos válaszol • 75 éves a Tengelici Református Templom

KÖZÉRDEKÛ
Természetbeni támogatás:
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §(1)
bekezdése szerint a települési önkormányzat
jegyzõje annak a gyermeknek, fiatal felnõttnek,
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév
augusztus hónapjára tekintettel,
b) a tárgyév november l-jén fennáll, a tárgyév
november hónapjára tekintettel
TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁST NYÚJT FOGYASZTÁSRA KÉSZ ÉTEL, RUHÁZAT, VALAMINT TANSZER VÁSÁRLÁSÁRA FELHASZNÁLHATÓ ERZSÉBET-U
UTALVÁNY formájjába
an – a
korábban folyósított pénzbeli támogatás helyett.
Az Erzsébet-utalványokat a Nemzeti Üdülési
Szolgálat Korlátolt Felelõsségû Társaság fogja a
települési önkormányzatok részére a jogszabályban foglaltak szerint, elsõ ízben 2012. november 24-éig eljuttatni. A jogosultak részére
történõ haladéktalan kézbesítésrõl igazolható
módon a Jegyzõ fog gondoskodni.

Karácsonyi „cipõsdoboz” ajándék akció
Tengelic Község Önkormányzati Testületének
aráccsonyi „cipõssdobozz”
Szociális Bizottsága ka
ajándék akcciótt szervez a szociálisan nehéz helyzetben élõ gyermekek javára az országos
„cipõsdoboz” akció mintájára. Részletek a 4. oldalon találhatók. A kiosztásról és annak módjáról az összegyûlt ajándékok mennyisége függvényében késõbb születik döntés.

LÁTOGATÁS A KIÉGETT KAZETTÁK ÁTMENETI TÁROLÓJÁBAN (KKÁT)
Világszerte állandóan vitatott téma,
hogy szabad-e továbbra is atomerõmûveket használni energiatermelésre. Az ellenzõk arra a félelemre hivatkoznak, melyet az
átlagember érez az atomenergiával, a lehetséges sugárveszéllyel szemben, bizonyára
az atombomba pusztításai és néhány atomerõmû baleset kapcsán. Kétségtelen, hogy
az elszabadult, ellenõrizetlen nukleáris
energia súlyos károkat okozhat. Az atomerõmûvek szigorú technológiája pontosan
ezt hivatott megakadályozni, hogy a maghasadást biztonságosan lehessen energiatermelésre használni. Magyarország nem
rendelkezik alternatív energiaforrásokkal,
így az egyetlen módja, hogy ne az import
villamos energiától függjön az ország, továbbra is az atomerõmû mûködtetése. És
minél többet tudunk róla, annál inkább el
tudjuk fogadni, hogy egy atomerõmû a
„szomszédunk”. A Paksi Atomerõmû Zrt.
számtalan módon áll a lakosság rendelkezésére ebben a megismerési folyamatban.
Elõadások, üzemlátogatások, a Nukleáris
Múzeum, a TEIT, mind e célt szolgálják.
Önkormányzatunk szintén nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az itt élõk minél pontosabb ismerettel rendelkezzenek az atomerõmû mûködését illetõen és biztonságban érezzék magukat. E célt szolgálta az az üzemlátogatás is a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába
(KKÁT), melyet az Önkormányzati Hivatal
dolgozói, a testület tagjai, valamint a civil szervezetek képviselõ - összesen 15 fõ - tettek
Gáncs István polgármester vezetésével.

A KKÁT telephelye a paksi atomerõmû üzemi
területe mellett, annak déli részéhez csatlakozva
helyezkedik el. Az itt megoldandó feladat ugyanaz,
mint a világ más pontján is. Az atomerõmûvek
mûködésének egyik következménye, hogy elhasznált (kiégett) fûtõelemek keletkeznek, melyek kezelésérõl és elhelyezésérõl gondoskodni kell. Miután eltávolítják a reaktorból a fûtõelemeket, azokat
bizonyos ideig vizes medencében hûteni kell. Ekkor már nem folyik bennük nukleáris láncreakció,
csupán a radioaktív bomlások eredményeznek
hõfejlõdést. A tárolási idõ korlátját a medence kapacitása szabja meg. A pihentetõ medencébõl 3-5
év tárolás után kell elszállítani a kiégett kazettákat.
A kiégett fûtõelemek biztonságos kezelésére jelenleg három megközelítés létezik. Az elsõ a nyitott
fûtõelem ciklus, amikor a kiégett fûtõelemeket feldolgozás nélkül, közvetlenül helyezik el mélygeológiai tárolóban. A második megközelítési mód a zárt
fûtõelem ciklus, amely az elhasznált fûtõelem újrafeldolgozását, és az így kinyert plutónium és urán
újrahasznosítását jelenti. A harmadik lehetõség a
“kivárási” stratégiának nevezett megközelítés, amikor a kiégett fûtõelemeket hosszabb idõre átmeneti tárolókban helyezik el, amíg döntés születik az újrafeldolgozásukról vagy a végleges elhelyezésükrõl.
A kiégett fûtõanyagok átmeneti tárolása elkerülhetetlen lépés, bármely kiégett fûtõanyag kezelési stratégiáról is legyen szó. Mûszaki okok
miatt a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos tevékenységek kezdeti idõszakában mindig szükség
van átmeneti tárolásra. Ezen idõ alatt jelentõsen
lecsökken a kiégett fûtõelemek radioaktivitása
és hõtermelése, ami megkönnyíti a késõbbi mûveletek elvégzését.
BRM

Kolbásztöltõ és Forralt-bor Fesztivál
2012. nevezés
Nevezni 2012. november 8. és november 26. között lehet Õri Antalnál a 06-30/474-0076 telefonszámon. Nevezési díj 10.000 Ft/csapat, mely
az alábbiakat foglalja magában:
5 kg hús, 1 kg kenyér, koccintó pálinka, csapattagoknak belépõ a rendezvény összes programjára.
Vendégek és érdeklõdõk számára a belépõ a
csarnokba 800 Ft/fõ.
A versenysátor korlátozott befogadó képessége
miatt a nevezés idõrendi sorrendben történik.
A nevezési kiírás a www.tengelic.hu-n.

A betárolt kiégett üzemanyag kazetták fölött
biztonsággal lehet sétálni
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Oktatási intézményi hírek – 2012. október

Mihály nap az óvodában
Mihály nap szeptember 29. Õszi
évnegyedelõ nap, Európa-szerte ismert pásztorünnep. Ezen a napon
hajtják be a legtöbb állatot a faluba,
ekkor lépnek szolgálatba az új pásztorok. Bérfizetõ, pásztorfogadó
napnak is tartották Mihály napját.
Mihály – napi népszokások:
Szent Mihály a templomok védõszentje, ezért sok falu és város
búcsút tart a templomban szeptember végén. Több helyen, fõleg az Alföldön, ezen a napon járt
le a pásztorok szolgálati ideje, ekkor fizették ki a bérüket. Ez az
idõszak a híres vásárok ideje,

ahol a falusi emberek kereskedtek portékáikkal. Szent Mihály
napján kezdõdik a kisfarsang, az
õszi lakodalmak tartásának idõszaka valamint: a gazdasági év fordulója; a pásztorok elszámoltatásának, szegõdtetésének, ünnepi
lakomáinak ideje; a vásárnap;
Hagyományainkhoz híven az
idei esztendõben is megrendeztük óvodánk kézmûves kirakodóvásárát a Piactéren. A készülõdés
már nyáron elkezdõdik: összegyûjtjük ötleteinket, beszerezzük
a hozzávalókat és szeptemberben
elkezdõdik a munka, amibõl a gye-

rekek az idén is kivették részüket:
mézeskalácsot sütöttek, madárijesztõt festettek, fakanál bábot ragasztottak, cserépbábot barkácsoltak. Ilyenkor elmeséljük nekik, hogy régen nem volt ilyen sok
szép üzlet, bolt, mint ma. Aki vásárolni szeretett volna, vagy eladni,
elment a vásárba. Mesteremberek
kínálták portékáikat: a fazekasok
szép cserépedényeket, mézeskalácsosok mézes huszárt, bábot, kádárok hordót, vargák bocskort,
szíjjártók lószerszámot…
Gyönyörû, napsütéses idõben
a Katica csoportos gyerekek csa-

logatták a vásárolni kívánókat. Jó
volt hallani a vásártér zsivaját. A
sokadalomban senki nem maradt
vásárfia nélkül. Ahogy fogyott az
áru, úgy telt meg a pénzes ládikánk: a bevételünk 162.300 Ft
volt! A karácsonyi angyalka segítségére sietünk, ebbõl a pénzbõl
vásároljuk meg minden csoport
karácsonyi ajándékát: sok szép játékot. Köszönet ügyes kezû óvodásainknak, a segítõkész szülõknek és mindenkinek, aki jelenlétével, vásárlásával hozzájárult a
rendezvény sikeréhez.
Huber Péterné óvoda vezetõ

Iskolai hírek – Októberben történt
Újabb tengelici sikerek a paksi Regélõn
A 16. „Regélõ” mesemondó versenyt idén is a Pákolitz István Városi Könyvtárban tartották 24 gyermek részvételével október 1-jén. A
Sebestyén István kakasdi székelymesemondó vezette zsûri döntése

értelmében az alsósok közül az elsõ
lett Pámer Attila harmadikos diákunk. A felsõ tagozatosok versenyében a képzeletbeli dobogó második
fokára szintén egy tengelici tanuló
állhatott Füller Anna személyében.

A versenyen szereplõ
mesemondóink balróljobbra: Rudolf Eszter,
Rohn Csenge, Pámer
Attila és Füller Anna.
Felkészítõ tanáraik
Vetró Katalin és
Horváth Józsefné voltak

Elsõs lett a mazsolákból
Tanév eleji programjaink közül kiemelt jelentõsége van az elsõ osztályosok „Mazsolaavató”-jának. Az elsõsöknek az iskola valamennyi diákja
és a jelenlévõ szülõk hangos bíztatása közepette játékos, mókás ügyességi feladatokat teljesítve kellett bizonyítaniuk rátermettségüket.
A projekt döntõ momentuma
mindig az eskütétel, melyet követõen hivatalosan is iskolánk

tanulóivá fogadjuk a legkisebbeket. Errõl egy emléklap tanúskodik, melyet minden kisdiák
büszkén vihetett haza. Az elsõsöket a „megpróbáltatások” jutalmaként volt óvodájuk és a negyedikesek ajándékozták meg.
Nevéhez híven, a program befejezéseként felkínált csemegébõl természetesen valamennyi
diákunk vígan mazsolázhatott.

Átmentek az elsõ vizsgán
Nyolcadikosaink a gitárszakkörrel kiegészülve adtak ünnepi mûsort
Október 23-ai megemlékezésünkön a Faluházban

Folytatás az 5. oldalon
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75 ÉVES A TENGELICI REFORMÁTUS TEMPLOM
1913. november 30-án a kistengelici reformátusok kimondják a
leányegyházzá való alakulást. A
növekvõ egyház már az 1920-as
évek végén – Madary Gyula kántortanító vezetésével – elhatározza, hogy templomot épít,
templomépítési alapot hoznak
létre. 1937. januárjában a templom építési tervét Ezer József tolnai építészmérnök elkészíti,
Kajdi József kölesdi kõmûvesmester vállalja a kivitelezést. A fából készült berendezést – ajtók,
ablakok, padok, szószék, Úr asz-

tala – Csapó János helybéli asztalosmester készíti. A gyülekezet
minden tagja nagy lelkesedéssel,
szorgalommal vesz részt a munkálatokban, ki kétkezi munkával,
ki lovasfogattal ingyenes fuvart
felajánlva. A tégla szállításában –
a kölesdi téglagyárból – 30 igásfogat vesz részt. Ennek a csodálatos összefogásnak az eredménye,
hogy a február hónapban még
csak a tervben felvázolt elképzelés szeptemberre realitássá válik,
a templom felépül. 1937. október
17-én a zsúfolásig megtelt temp-

lomot dr. Ravasz László püspök
szenteli fel.
A templom építés és felszentelés 75. évfordulója alkalmából
2012. október 20-án hálaadó istentisztelet volt, igét hirdetett
Rácz József a Tolnai Református
Egyházmegye esperese. A megemlékezésen közremûködött a
Szekszárdi Gagliarda Kamarakórus és Patai István dunaszentgyörgyi gondnok. A megemlékezést a Faluházban tartott szeretetvendégség zárta.
Dr. Tóth Károly gondnok
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Karácsonyi „cipősdoboz” ajándék akció
A Baptista Szeretetszolgálat által indított karácsonyi „cipõsdoboz” ajándék akció mintájára Tengelic Község Önkormányzati Testületének
Szociális Bizottsága is ajándék-csomag gyûjtést szervez a szociálisan
nehéz helyzetben élõ gyermekek javára. Kérjük, hogy lehetõségeikhez
mérten vegyenek rész önök is ebben az örömszerzésben, hogy a rászorult kisgyermekeknek is igazi karácsonyuk legyen! Tudnivalók:
Keressen egy jó állapotban lévõ cipõsdobozt.
Döntse el, hogy hány év körüli
lánynak vagy fiúnak szánja ajándékát.

A cipõsdobozt töltse meg ajándékokkal az alábbi szempontok szerint:
• Játékok: kisautók, labdák, babák,
plüss játékok, jojók, világító vagy
hangot adó játékok (elemekkel).
• Iskolai eszközök: tollak, ceruzák,
számológépek, zsírkréta, kifestõk, jegyzettömbök, matricák.
• Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, fésû.
• Egyéb: csokoládé, rágógumi,
napszemüveg, pólók, játék ékszerek, óra, könyv.
• Kedves lehet még egy családi fotó néhány üdvözlõ szóval, jókívánsággal.

A dobozba NE TEGYEN:
• Agresszivitásra késztetõ képeket, játékokat: játékpisztolyt, kést, pc-játékot.
• Konzervet, romlandó élelmiszert, gyümölcsöt.
• Folyékony dolgokat: sampont, testápolót (vagy ezeket gondosan csomagolja be egy zárható tasakba,
hogy sérülés, szivárgás esetén se
tegye tönkre a doboz tartalmát).
• Gyógyszereket.
• Törékeny tárgyakat: tükör porcelán tárgyak.
• Erotikus vagy pornográf tartalmú újságokat, eszközöket.
• Semmilyen alkoholt.

Az elkészült csomagot csomagolja be karácsonyi csomagolópapírba, ragassza le, vagy
kösse át és írja rá, hogy milyen
korosztályú
lánynak/fiúnak
szánja ajándékát (pl. „lány 8”,
„fiú 12”).
A csomagokat a Faluházban
folyamatosan gyûjtjük 2012. december 5-ig. A kiosztásról decemberi számunkból tudhatnak
meg részleteket. Köszönjük önzetlen segítségüket.
Gáncs Tamás
Szociális
Bizottsági elnök

NYUGDÍJAS VILÁGNAP MEGÜNNEPLÉSE TENGELIC-SZŐLŐHEGYEN
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Folytatás az 2. oldalról

Közlekedésbiztonság, mint tananyag

A szekszárdi kapitányság
munkatársai idén is kevés „szuperbringát” találtak

Csatlakozott iskolánk az Iskolarendõr programhoz, melynek keretében bonyolítottuk le közlekedésbiztonsági projektünket. Elõzetesen technika és környezetismeret órákon a kerékpáros közlekedés elméletével, szabályaival ismerkedtek iskolánk tanulói.
Az akadálypályán, a vállalkozó
kedvû tanulók a gyakorlatban is
bizonyíthatták tudásukat, nevezetesen, hogy többségük nyeregbe termett szuperbringás.
Sajnálatos azonban, hogy alig
akadt olyan drótszamár, amelyik

az átvizsgáláskor mindenben
megfelelt volna a KRESZ elõírásainak és megkapta a „Szuperbringa” matricát.
Ott, ahol a helyben lakók közül minden harmadik gyermek
kerékpárral jön naponta iskolába, úgy gondoljuk, hogy kiemelten fontos a közlekedésbiztonság megteremtése és a balesetek megelõzése. Ez az iskola, a
rendõrség és a szülõk közös érdeke, de a szabályos kétkerekû
biztosítása egyedül a szülõk felelõssége!

Az Állatok Világnapja alkalmából iskolánk diákönkormányzata rajzpályázatot hirdetett, melyre számtalan egyéni
és csoportos alkotás született, felhívva
a figyelmet az állatok védelmére.
Szíjártó József iskola igazgató

Részlet a kiállításból

Az orvos válaszol
Meningococcus C okozta agyhártyagyulladás
Neisseria meningitidis okozta
meningitis epidemica (járványos
agyhártyagyulladás) hazánkban is
jelentendõ fertõzés. Hiperakut,
gyors lefolyása, magas halálozása
miatt rettegett kórkép. Minden
évben okoz súlyos, idõnként halálos kimenetelû eseteket is.
Az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) féléves jelentése szerint
az elmúlt évben a bejelentett meningitis epidemica megbetegedések száma meghaladta a 2005-2009. évekre
vonatkozó megfelelõ havi középértéket. Idén január és március között
harminc, áprilisban három, májusban négy, júniusban egy, júliusban öt
N.meningitidis által okozott megbetegedés fordult elõ. A meningococcus okozta megbetegedések hosszú
távú megelõzésének hatékony módja a védõoltás. A B típusú meningococcus ellen sajnos nincs védõoltás
jelenleg. A Magyarországon elõforduló meningococcus baktériumok közül a C, az A és az Y szerocsoportúak
ellen azonban több oltóanyag is forgalomban van. Az oltóanyagot a háziorvos, házi gyermekorvos vagy cse-

csemõgyógyász szakorvos írja fel receptre, és adja be mindazoknak, akik
ezt kérik.
Hazánkban a meningococcus
C elleni védõoltás a hazai tapasztalatok és a nemzetközi
ajánlások figyelembevételével
különösen az alábbi csoportoknak ajánlott:
– 2 év alatti gyermekek;
– zárt közösségekben élõ gyermekek és fiatal felnõttek (pl. kollégiumok, bentlakásos iskolák, nevelõotthonok);
– új közösségbe kerülõ 14-25 év
közötti fiatalok (pl. beiskolázás
elõtt); - az invazív betegség szempontjából fokozott kockázatnak
kitett (pl. zsúfolt szórakozóhelyeken,
tömegrendezvényeken
megforduló) fiatalok számára;
– egészségi állapotuk miatt (pl. betegség vagy gyógyszeres kezelés
miatt fennálló immunhiány: lépeltávolítás) fokozott megbetegedési hajlammal rendelkezõ személyek életkortól függetlenül.
A védõoltásokkal kapcsolatos félelmeket nem értem a felnõttek
részérõl. 1 zacskó chips, 1 pohár
kóla elfogyasztása és a fájdalom-

csillapítók, antibiotikumok szedése semmilyen ellenérzést nem
vált ki senkiben, pedig több egészségre káros anyagot tartalmaz,
mint a 0,5-1 ml oltóanyag. Sajnos
sokan el sem tudják képzelni,
hogy egy láz, egy nátha, egy köhögés meg tud gyógyulni 10 nap alatt
gyógyszer nélkül is. Tudnunk kell,
hogy a láz nem ellenség, hanem
segítség, és bízni abban, hogy az
immunrendszerünk egy csoda.
Az újraértékelt D-vitamin
Mióta hatásos népegészségügyi
kampányok keretében óvják a lakosságot a túlzott napozástól, háromszorosára nõtt a napfénynek
tulajdonított bõrrák - elsõsorban a
melanóma- eredetû halálozás. A
napfény-kerülést ajánló kampányok meglehet, alábecsülték a napfény-függõ biológiai folyamatokat,
melyek láthatólag védelmet nyújtanak a rák ellen. A meghökkentõnek ható gondolat nem légbõl kapott: az utóbbi 15 év intenzív kutatásai azt jelzik, hogy a D vitaminhiánynak meghatározó szerepe van
a különféle rákok kialakulásában, s
megfordítva: a D vitamin véd a rák-

kal szemben, s rákbetegeknél lassítja a daganatok fejlõdését.
Sigismund Peller amerikai orvos
már 1937-ben felismerte a napfény
rákellenes hatását, és kimutatta, hogy
északon két és félszer többen halnak
meg rákban, mint délen. 1990-es évekre jelentek meg azok a nagy felmérések, melyek vitathatatlan összefüggést
mutattak ki a mellrák, petefészekrák,
vastagbélrák valamint a prosztatarák
és a D-vitamin hiány között.
Egy 2002-es kiterjedt kutatás
már 14-féle ráktípust hozott öszszefüggésbe a csökkent mértékû
ultraviola B sugárzással. D vitamin
hiányban szenved becslések szerint a Föld északi féltekéjén élõk
legalább 40-50%-a, különösen az
õszi, téli, tavaszi hónapokban.
A D-vitamin pótlás és a napozás
(természetesen leégés nélkül) tehát egy olcsó lehetõsége a rosszindulatú daganatos betegségek megelõzésének. Sajnos a preventív
(betegségeket megelõzõ) „orvoslásra” és a „betegség szûrésre” kevés idõ jut a napi 100 feletti betegforgalom mellett, ezért próbálok
így segíteni a tájékozódásban.
Dr. Dömötör Zita családorvos

Tengelici Evangélikus Egyházközség adventi programjai:
– November 25-én, vasárnap
délután 3 órától ADVENTI
VÁSÁR-unk megnyitó alkalmát
tartjuk a Mécses Csoport közremûködésével. A vásár teljes
bevételét a gyermekek ka-

rácsonyi csomagjára fordítjuk.
A vásárra saját készítésû tárgyakat lehet felajánlani, melyeknek beérkezési határideje
november 20.

További kérdés esetén hívja a:
• 06-20/414-9757,
• 06-74/532-016,
• 06-74/432-624
telefonszámokat.
– December 2-án, advent elsõ

vasárnapján, teológus vendéget
fogadunk. Vendégünk a bemutatkozás mellett az igehirdetési
szolgálatot végzi (gyülekezeti
terem).
Füller Tímea
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Tengelic

ORVOSI
RENDELÕ
CSALÁDORVOS
Drr. Döm
mötörr Zita
a
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200
06-30/685-3284
Rendelési idõ:
Tengelic
Hétfõ
8:30 - 12:30
Kedd
10:00 - 13:00
Szerda
8:00 - 10:00
Csütörtök
12:00 - 16:00
Péntek
8:30 - 12:30
Tengelic-S
Szõlõhegy
Szerda
12:00 - 15:00
FOGORVOS
Drr. Vékás Júlia
a Andrea
a
7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Telefon: 06-74/432-200
Rendelési idõ:
Hétfõ
Szünetel
Kedd
14:00 - 19:00
Szerda
14:00 - 19:00
Csütörtök
9:00 - 14:00
Péntek
9:00 - 14:00
Csecsemõ tanácsadás
Kedd
8:00 - 10:00
Iskolaorvosi rendelés
Csütörtök
11:00 - 12.00
Belgyógyászati
szakrendelés
Szerda
10:00 - 12:00
Gyógyszertár
7054 Tengelic, Rákóczi u. 20.
(evangélikus parókia)
Nyitva tartás:
rendelési idõben
Ügyelet
7054 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.
Telefon: 06-74/318-104

november

JEGYZÕI KÖZLEMÉNYEK
A Képviselõ-testület 2012. október
16-i soros ülésén 9 napirendet tárgyaltak a képviselõk. Ennek során
2 rendeletet alkottak, és 7 határozatot fogadtak el.
Elõször Bán Attila a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõje
számolt be a kirendeltség és a Paksi Hivatásos Tûzoltóság 2012. I-III.
negyedéves tevékenységérõl, kiemelve a Tengelicen történt beavatkozásokat. Elmondta, hogy
Tengelic 2012-tõl a paksi szervezethez tartozik. A kirendeltség és
a tûzoltó-parancsnokság jelenleg
83 fõvel dolgozik. Tengelicen
2012-ben 6 esemény miatt volt
szükség a tûzoltóság beavatkozására és több esetben végzett hatósági tevékenységet a kirendeltség.
A második napirendi pontban döntött a képviselõ-testület a közterületek
ünnepeken
történõ
fellobogózását szabályozó önkormányzati rendeletrõl. A rendelet szabályozza azt, hogy Magyarország
zászlaja a nemzeti ünnepeken hova
kerül kihelyezésre, mikor kell a zászlót kihelyezni, és mikor kell leszedni.
Egyhangúlag elfogadták a képviselõk a polgármesteri hivatal konyhájáról étkezõk térítési díjának megállapításáról szóló rendelet módosítását. 2012. november 1. napjától a
vendégétkezõk térítési díja 710-Ft
lesz, az óvodás gyermekek 310-Ft-ot,
az iskolában a menzát igénylõk 284Ft-ot, a napközis gyermekek 425-Ftot fizetnek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk, és a három és többgyermekes
családban élõ gyermekek ingyen, illetve 50 %-os kedvezménnyel étkezhetnek. Emellett az önkormányzat
továbbra is támogatja az 1-2 gyermekes családokat. A szociális étkeztetésben részesülõk térítési díja
490-Ft marad.
A polgármesteri hivatal köztisztviselõivel szemben támasztott hivatáseti-

kai alapelvekrõl szóló szabályzatról is
döntés született az ülésen. A szabályzat az általános etikai szabályok mellett (hûség és elkötelezettség, igazságos és méltányos jogszolgáltatás, tisztesség, elõítéletektõl való mentesség,
pártatlanság, együttmûködés) külön
elveket tartalmaz a vezetõkre úgy,
mint példamutatás, szakmai szempontok érvényesítése, számonkérési
kötelezettség. Ezt követõen a testület
elfogadta a központi ügyeleti társulás
2012. évi I. félévi pénzügyi helyzetérõl szóló beszámolót. Az önkormányzat az elsõ félévben 178.732-Ft-tal járult hozzá az ügyeleti feladatokhoz.
2012. október végéig kellett dönteni
az önkormányzatnak arról, hogy 2013ban vállalja-e az általános iskola feladatainak ellátását szolgáló ingó-és ingatlan vagyon mûködtetését. A képviselõ-testület úgy döntött, hogy mivel az
állam a költségekhez nem fog hozzájárulni, a rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére nem tudja vállalni az iskola mûködtetését.
Határozatot hoztak a képviselõk arról, hogy 2013. január 1-tõl Tengelic település csatlakozni szeretne a
Paksi Többcélú Kistérségi Társuláshoz. A társuláshoz átadandó feladatokról késõbb születik döntés.
Szintén határozat született a járási
hivatal kialakításáról szóló megállapodásról, mely megállapodás
szerint Tengelic – a járás által átvett feladatokat ellátó települési
ügysegéd elhelyezésére - a polgármesteri hivatal épületén belül egy
helyiséget és annak felszerelését
ingyenes használatba adja az államnak 2013. január l. napjától.
Az egyebek napirendi pontban a
Tengelic-Kishídja 22kV-os vezeték
és transzformátorállomás átépítési munkálatokhoz a képviselõ-testület, mint a tengelici közutak tulajdonosa, hozzájárulását adta a
közutak igénybevételéhez.
Tolnai Lászlóné jegyzõ

PETÕFI SÁNDOR
FALUHÁZ
7054 Tengelic, Petõfi S. u. 9.
Telefon: 06-74/675-650
NYITVA TARTÁS
Hétfõ
14:00 - 20:00
Kedd
14:00 - 20:00
Szerda
8:00 - 20:00
Csütörtök
14:00 - 20:00
Péntek
14:00 - 20:00
Szombat
14:00 - 21:00
Vasárnap
14:00 - 15:00
A teleszoba szeptember 3-tól
hétfõtõl szombatig 14:00 - 18:00
között, pénteken 15:00 - 19:00
között látogatható.
A fenti idõpontokon kívül a
rendezvények idõpontjának
függvényében tartunk nyitva.
További elérhetõségek:
Schmidt Mária mûvelõdésszervezõ
Telefon: 06-30/572-4788
E-mail:
tengelicifaluhaz@freemail.hu
Novemberi programok
Népfõiskola:
– november 7. – Évnyitó
– november 14. - Védett növényeink - elõadó: Pintér András
– november 21. „Csókról csók” Csók István élete és munkássága - elõadó: dr. Csók Sándor
– november 28. Személyes élmények a fukusimai katasztrófáról – útifilm és elõadás - elõadó:
Gáncs István
Egyéb:
– november 15. - Kasza Endre
falugazdász fogadóórája
– november 24. - Családi vetélkedõ
Elõkészületben:
– olvasósarok - Szutyejev:
A három kiscica
– kiállítás Gazdag Ferenc
pusztahencsei tanár képeibõl
– internet tanfolyam
A lapzárta után szervezett esetleges programokról a plakátokról és
Tengelic honlapjáról értesülhetnek.

Decemberi Önkormányzati programok:
2012. 12. 08. Kolbásztöltõ és
Forralt-bor Fesztivál:
Gasztronómiai összeállítás: helyi
termék bemutató, hagyományõrzõ kiállítás - Házi édes finomság,
népzenei összeállítás a húrok
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mentén - Szakács birodalomba
való betekintés stb.
Helyszín: Sportcsarnok.
2012. 12. 20-22. Karácsonyváró adventi napok:
Karácsonyi dallamok, szelle-

mi vetélkedõ, elõadások, fûszeres mézes, tea, forralt bor,
zsíros kenyér apró finomságok a „szeretet jegyében minden ingyen”.
Helyszín: Faluház.

2012.12.29. Szünidei játszóház: Feszültség oldó kalóriaégetés az ünnepek után, ugráló vár,
rodeó bika, farsangra készülõdés,
falu kötélhúzása stb.
Helyszín: Sportcsarnok.

Tengelici Hírmondó: Kiadja: Az Axel Springer Tolna megyei irodája • A Tolnai Népújság melléklete
• Szerkesztőség címe: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 11. • E-mail: tengelicpolghiv@t-online.hu
A képekért felelős: Boda László • Nyomtatás: Böcz Nyomda, Szekszárd. Felelős vezető: Böcz Sándor
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